
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Cap.IV, lit."B", pct.2

laH.C.L. nr.l77/18 decembrie 2018

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.527/18 ianuarie 2019 a d-lui
ing.Tiseanu Horia LaurenJiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea Cap.IV, lit."B", pct.2 din Anexa nr.l la H.C.L.
nr.l77/18 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in
Municipiul Campina, pentru anul fiscal 2019;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.528/18 ianuarie 2019 promovat de DirecJia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al

Municipiului Campina, respectiv Comisia buget, fmanJe, programe fmantare
europeana, administrarea domeniului public si privat sj agricultura;

- avizul secretarului Municipiului Campina, Tnregistrat sub nr.68.529/
18ianuarie2019;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.5, alin.(2) si art.8, alin.(l) din Legea nr.l45/2014 pentru stabilirea unor

masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu completarile si
modificarile ulterioare;

- art.3, alin.(3) din Ordinul nr.l.846/2014 privind punerea in aplicare a
prevederilor art.5, alin.(l) din Legea nr.l45/2014 pentru stabilirea unor masuri de
reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

- art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."c" din Legea 215/2001 privind
administrapa publica locala, republicata, modificata si completata;

^

In temeiul prevederilor art.ll5, alin.(l), lit."b" coroborat cu art.45, alin.(2),
lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata,
modificata si completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea ^i completarea Cap.IV, lit."B", pct.2 din
Anexa nr.l la H.C.L. nr.l77/18 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale Tn Municipiul Campina, pentru anul fiscal 2019, care va avea
urmatorul continut:

"Cap.IV - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

B. Taxe conform art.475, Legea nr.227/2015

2. - Taxa pentru eliberarea carnetului de producator (format A4,
continand 5 file) - 20,27 lei/carnet (cu TVA);

- Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare produse din
sectorul agricol (format A5, continand 150 file plus coperta) - 20,27 lei/carnet (cu
TVA)";



- Viza anuala atestat de producator (fila distincta pentru fiecare an, se
vizeaza prin aplicarea stampilei si a semnaturii primarului municipiului) -
10,13 lei.

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Serviciului administratie publica locala, agricol.
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